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A psicologia comportamental, destaca dois tipos de condi-

cionamentos: o clássico e o operante. Eles foram criados, res-

pectivamente, por Ivan Pavlov e BF Skinner. Embora existam 

diferenças entre os dois estudos, a finalidade de ambas as téc-

nicas é a mesma: a modificação de comportamento. Vejamos:

A técnica de modificação de comportamental no condiciona-

mento clássico, de Ivan Pavlov, consiste em um emparelhamen-

to de um estímulo previamente neutro com um estímulo não 

condicionado. Em seu estudo, Pavlov, tocava um som de sino e 

apresentava alimentos aos cães. Ele fez isto repetidas vezes. Até 

que então, somente ao ouvir o som dos sinos o cães já come-

çam a salivar. A salivação passa a ser uma resposta condiciona-

da ao som do sino. Este condicionamento gerou uma mudança 

de comportamento no animal.

Já no condicionamento operante, BF Skinner, utilizou do re-

forço ou punição para aumentar ou diminuir um determinado 

comportamento. Através deste processo, uma associação é for-

mada entre o comportamento e as consequências para tal. Por 

exemplo, quando um adestrador vai ensinar um cão a pegar a 

bola, ele trabalha com uma recompensa. Toda vez que o cão 

traz a bola até ele, recebe um biscoito. Desta maneira, o cão faz 

uma associação entre o seu comportamento de buscar a bola 

e receber a recompensa desejada. Nos dias atuais, tanto condi-

cionamento clássico quanto operante são utilizados para uma 

variedade de propósitos pelos professores, pais, psicólogos, trei-

nadores de animais, e muitos outros. 

Existe uma grande diferença entre as mudanças comporta-

mentais que vimos acima e as mudanças drásticas de compor-

tamento e caráter do homem que tem um verdadeiro encontro 

com Deus. Para desenvolver estas técnicas, os estudiosos pas-

saram anos estudando e pesquisando. Porém, quando damos 

liberdade para o espirito de Deus atuar em nossas vidas, esse 

processo é bem diferente. O Espírito Santo é personificação de 

Deus habitando em nós. Isso torna a mudança realizada por 

Ele em nossas vidas algo sobrenatural. Como pode uma pessoa 

totalmente agressiva, ou até mesmo perversa torna-se em al-

guém empático e amável? Isto é fruto da promessa do Espírito 

Santo. Cristo não precisa condicionar alguém para mudar o seu 

comportamento, uma vez que Ele é a própria mudança e habi-

ta dentro de nós. “Portanto, se alguém está em Cristo, é nova 

criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas 

novas!” 2 Coríntios 5:17
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